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Първо да започнем с Ваш личен, ярък спомен от целия този период. Това 

са поне десет години и повече.  

 

Тогава  ние дори не подозирахме какво ни предстои. Имахме политическа воля 

и бяхме силно мотивирани да започнем преговори с Европейските институции … Аз , 

която съм била много далеч от МВР  в годините до 90-та, с ужас и страх стъпих в 

министерството. Тогава приоритетът бе изваждането на България от Визовия списък. 

Мерките за излизането на България от двата списъка по онова време -  на Европейски 

съюз и Шенген  представляваха  90% от мерките за изпълнението на критериите във 

вътрешни работи по „acquis communautaire”, свързани с отваряне на главата 

„Правосъдие и вътрешни работи”.  

По онова време темата правосъдие не стоеше като приоритет. Тогава фокусът 

беше върху „вътрешни работи”, а реформата в министерството бе насочена към 

миграционни политика. Защото проблемът с визовия списък  бе основно подготовка на 

страната за  управление и прилагане на правилна миграционна и визова политика. 

България  през 97-година нямаше никаква подготовка в тази област.  През 93-та 

година се създава организацията, в която аз работя от 2002 до този момент (ICMPD – 

Международен център за развитие на миграционна политика). Попаднах на нея  още в 

началото на работата ми като директор на Дирекция Международно сътрудничество в 

МВР. 

Тази организация се създава през 1993-та година, когато в Берлин се събират 

за първи път  вътрешните министри на старите страни членки на ЕС, заедно с 

представители от страните от Източна Европа. Министрите на вътрешните работи 

изразяват загриженост, защото изведнъж страните от  Западна Европа  са подложени 

на неочакван за тях до този момент  нов миграционен натиск. До него се стигна по две 

причини - първо, войната в бивша Югославия и  бежанските потоци оттам; и второ, 

падането на Берлинската стена и липсата на ефикасен граничен контрол на страните 

от Източна Европа. С падането на комунизма  се отварят границите не само за 

гражданите от бившите комунистически страни, но и за граждани на „трети страни“. 

Тази либерализация в граничния контрол бе положителна промяна за всички нас, но 

изведнъж се създава проблем, за който старите страни членки  на ЕС почти не са 

подготвени.  

Вътрешните министри на петнадесетте (тогава) страни членки на ЕС - и 

основно Германия - веднага  се мобилизират и започват да обсъждат необходими 

общи мерки за овладяване на миграционната обстановка  в Европа. Срещата  в 

Берлин се провежда през 93-та година и на нея  започва обсъждането на  общо 
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законодателство, което малко по –късно става основна част и задължение за всички 

страни кандидатки по глава Правосъдие и вътрешни работи. 

Така през 1997 година попаднах и на организацията, в която работя оттогава 

досега – малка, но ръководена от много добре професионално  подготвен и с визия 

генерален  директор, дясна ръка на  първата комисарка по правосъдие и вътрешни 

работа, шведката Анита Градин. Неговото име беше Йонас Видгрен, бивш 

миграционен министър и държавен секретар на Министерство на миграцията в 

Швеция, който, за съжаление внезапно почина през 2004 година. Господин Видгрен 

беше омъжен за хърватка и познаваше много добре не само региона - той познаваше 

политическите режими, геополитиката и, разбира се, години наред се бе занимавал  с  

управление на миграционната политика. В 93-та година той е поканен като част от 

основния екип, който започва дискусия на темата. Създава тази малка организация с 

много малък екип, а целта, мисията на организацията в онези години е да помогне на 

Европа в управлението на миграционната политика и, най вече, да подготви бъдещите 

страни членки в изграждане на капацитет и законодателство в тази област. ICMPD се 

създава и остава организация, която работи тясно с Европейската комисия и прилага 

европейската политика в областта миграция (в най широк смисъл на думата). 

Първоначално целта на Видгрен е, бидейки запознат изцяло с проблема, да помогне, 

както на старите страни- членки, така на бъдещите страни-членки да изградят точно 

правилната рамка на миграционната политика - законодателна, административна и 

практическа. Така  ICMPD ни помогна още през 1997 година в подготовката  на 

основните законодателни инициативи . 

На министерската среща на вътрешните министри в Прага през 1997 година  

присъстваха всички министри на вътрешните работи на страни-членки и кандидатките 

на ЕС, плюс министри от трети страни – основно [страни] на произход на нелегални 

мигранти. На тази среща се създаде рамка, вече подготвена от ICMPD, с около 55 

критерии/препоръки за изпълнение от всички страни, чрез които да се преодолеят 

големите проблеми, свързани с… нелегалната, терминът е нередовната миграция - 

„irregular migration”.  

Разбира се, Германия беше в основата на изработване на тези критерии - като 

най-компетентна и като най-потърпевша страна на дестинация… В България, заедно с 

министъра, тогава участваше и целият нов екип. Бяхме силно впечатлени от добре 

изработените критерии и изисквания.  

Основни законодателни мерки за управление на политиката в тази област не 

съществуваха  в България. Веднага след срещата в Прага екипът на министерството 

започна  разработване на няколко основни проекто-закони, които бяха приети в 

рамките на две години, а именно:  Закона за чужденци,  Закона за новите документи за 
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самоличност и  нов закон за гражданската регистрация. Това бяха трите законови 

акта, които се започнаха веднага от октомври 97-ма година и практически - в рамките 

на година и половина - станаха реалност. Паралелно с това се създаде за първи път 

професионална Гранична полиция, която замени Гранични войски. 

 

Това не е ли повод все пак да празнувате 99-та, когато паднаха визите? 

 

О, разбира се! Разбира се, че е.  Естествено, че беше, изключително 

постижение  2000-та година стана факт, но в  края на 99-та бе взето решението.  

 

Външният министър Надежда Михайлова отведе нашите студенти по 

„Европеистика” на гръцката граница, като демонстрация какво означава 

свободно движение.  

 

Разбира се. Всички тези моменти будят … не просто радост, а нещо много 

повече. Защото без този  успех нямаше да е възможно в момента да 

председателстваме Европейския съюз. 

 

А имаше ли страна, която се съпротивляваше на нашата интеграция? Ако 

Германия е била заинтересована да ни помага, имаше ли някаква опозиция? 

 

Пътят беше много труден и детайлите са много.  Германия имаше водеща 

роля, особено в модела за изграждане на Граничната ни полиция. Но ние започнахме 

работа и  двустранни срещи  с всички останали страни и особено със страните, които  

и до ден днешен са водещи в тази политика. Германия и много от останалите страни в 

началото подходиха  с  недоверие. Защото до този момент при предишните наши 

правителства те са се опитвали да помагат на страната ни не само с  експертиза, но и 

със  солидна финансова  и техническа, помощ която е била използвана 

нецелесъобразно. Ето защо германските експерти и политици винаги подават ръка, 

когато виждат конструктивизъм, но бяха насъбрали много лош опит; имаше дълъг 

период на недоверие и на скептицизъм. Така че на нас ни трябваше - първите може би 

половин до една година - първо да спечелим доверието на партньорите. Германия 

беше първата страна, с която трябваше много солидно двустранно да работим. 

Германия беше и страната, която избрахме, без колебание, за основна експертиза при 

създаването на нашата гранична полиция.  

В един по-късен етап, изненадващо Белгия беше страната, която имаше 

възражения при вземане на финалното решение  за изваждането на България от 
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визовия списък. Беше единствената страна, която  можеше да наруши пълното 

единодушие, за да се постигне решение за изваждането от визовия списък. Защо? 

В 99-та година започна процесът на правно уреждане на статута на подалите 

молби за убежище имигранти в Белгия. Те се оказаха огромно количество, а 

държавата им - и администрацията им също - не беше  добре подготвена. След като 

започва този процес, се наблюдава и нов   поток на мигранти от всякъде, включително 

и от български произход - чувайки, че тече някакъв процес и че те биха могли да 

получат бежански статут. България се оказва в  много трудно положение - 

изненадващо в есента на 99-та година, неочаквано Белгия възразява в последните 

месеци… 

Наложи се да проведем една добре подготвена двустранна  стратегия  с 

белгийските миграционни служби, за да може да се преодолее техния скепсис. Това 

беше свързано не само с преговори, то беше свързано с практическа работа, с 

експертиза на всички нива, с посещение на границите в… ключовите гранични 

пунктове от белгийския директор на миграционната им служба . Междувременно се 

водеха срещи с министри, за да може, в крайна сметка, да се преодолеят опасенията 

и резервите към подготвеността на България за овладяване и недопускане на 

нелегални мигранти - на територията не само на Белгия, но и на останалите страни от 

ЕС.. 

 

Това, което казахте, е, че все пак отношението на белгийците е прицелено 

повече в България, за разлика от другите бивши комунистически страни... 

 

Когато през 93-та година  старите страни-членки  канят  бившите 

комунистически страни от Източна Европа, за да започнат съвместно да обсъждат 

сътрудничество в областта на миграционната политика, започва и обсъждането на  

първите най-основни мерки, които трябва да се вземат от „новите демокрации“ -1) 

сключване на реадмисионни спогодби,  2) изграждане на  структури като гранична 

полиция, 3) приемане и прилагане на ново законодателство. Между 93-та и 95-та 

година Полша, Чехия, Словакия и Унгария  бързо и ефикасно започват  да изпълняват 

тези критерии. Не напразно се създава Будапещенски процес, програма– ФАР 

(PHARE), (знаете какво значат инициалите). Вишеградскати страни  работят активно 

със старите страни-членки - сключват реадмисионни спогодби с тях; създават 

законодателство. И през 95-та година, когато идва май месец и се приема 

Шенгенският визов списък, тези страни остават извън  визовия списък. Защото вече са 

доказали и показали не само воля и желание за сътрудничество, но и резултати в 

изграждането на нови европейски структури в областта на вътрешния ред и 
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правоприлагане в страните си. От Източна Европа, единствено  България и Румъния 

влизат във ограничителните визови списъци. Вие лесно ще си отговорите  защо…  

Така че, когато България излезе от визовия списък, не само че това беше едно 

постижение, което беше  не само за правителството, то бе постижение и цел на всички 

български граждани. То е  и една от  първите стъпки към европейско членство, 

излизане от изолация. Всичко, което бяхме изградили и създали за тези две години, 

допринесе  и  за следващото развитие на процеса.  

Ние бяхме подготвили в сферата на вътрешни работи 90% от изискванията или 

от „acquis communautaire”. Нека уточня - в областта „вътрешни работи” като част от 

„правосъдие и вътрешни работи”. Преговорната глава беше една тогава. Съдебната 

реформа,  се яви като проблем в последните месеци преди отваряне на главата и 

продължи след това под формата на механизъм за наблюдение над правосъдната 

система.. Да,  за първи път чухме  с г-н Вл. Шопов (представител на МВР в Брюксел 

1998-2001г) експлицитно от представители на ЕК  през юли  2001-ва година, когато 

всъщност се отвори глава 24, „че оттук нататък проблемът на страната ни ще бъде 

съдебната реформа и съдебната система”.   

Този проблем се оказа  мащабен и касаеше  основно  институциите, свързани 

със съдебната система. Министерство на правосъдието беше безспорно ангажирано, 

участваше в общата група, но далеч не беше в центъра на подготовката по тази 

тема… Критериите и проблемът с визова политика (и излизане от визовия списък) 

бяха безспорно фокусирани върху проблематиката, свързана с Вътрешно 

министерство и това беше първи приоритет. Проблемът със съдебната реформа се 

яви в края на периода, в последните месеци на 2001-ва година, когато вече трябваше 

да стартира една солидна  реформа. Всички ние знаехме, господин Кисьов беше 

абсолютно наясно - той подготви сериозни препоръки към правителството и към 

следващите екипи. Защо до ден днешен нямаме задоволителен резултат - това Вие 

сам може да си отговорите.  

Областта  „правосъдие и вътрешни работи” е област на доверие и гаранция, че 

една нова демокрация е изградила демократични и основаващи се на върховенството 

на закона институции. Ще цитирам един безспорно много компетентен висш служител 

на Комисията по онова време, който каза:  

„Тази глава, г-жо Димитрова, е политическата глава.“  

Когато се отвореше сайтът на Комисията на „правосъдие и вътрешни работи”, 

първите две-три основни изречения бяха:  

„Това е глава, неприсъстваща в преговорите на старите страни-членки, 

създадена за новите страни членки, в която има твърде голям обем работа за 

хармонизиране на институциите, излизащи от един комунистически режим.“ 



7 
 

Това са силови институции, институции, които са градени по съвсем друг 

модел, а адаптирането им им към една съвсем друга система на демокрация, в която 

свобода, сигурност и свободно движение трябва да бъдат балансирани по такъв 

начин, че ако се прекрачи границата в една посока – даже с един милиметър, 

нарушаваш човешките права и свободата, а ако се прекрачи с половим милиметър от 

другата страна - сигурността.  

Така че това е една политическа област, която зависи основно от 

политическата воля на страните - и в крайна сметка и нашите преговори също са 

доказателство за това. Ние виждаме как за две години (примерно)  България покрива 

критерии, които дори страните от Вишеград са ги покрили за период от пет, шест, 

седем, осем години. Значи, когато има желание тази работа да се свърши, това е 

възможно… 

 

Да, но това, което казахте в началото, че основен приоритет, разбира се, е 

миграционната политика… 

 

За компетенциите на министерството на вътрешните работи и за частта 

вътрешен ред. 

 

Да, разбира се, но в следващия момент, когато вече върви мониторингът 

над България, основното съдържание по глава 24-та е върху работата на 

полицията, включително, места за задържане, отношение към арестанти и така 

нататък. Това било ли е някога проблем във взаимоотношенията с Европейската 

комисия или страни членки? 

 

Не. Не. По времето, когато ние преговаряхме, това не беше  основен проблем. 

То беше просто част от политическите критерии за членство … 

 

Но не е било проблем тогава? 

 

Не, поне не  в степен, в която да  представлява пречка в преговорите. Аз говоря 

за един  ограничен времеви  период до 2001-ва година. 

 

Разбира се. Но понеже и до ден днешен за Европейския съюз в България 

се говори като за „външни работи“, „международни отношения“… 

 

За кое? 
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Отношенията на България с Европейския съюз продължава и в медиите, 

и в поредица от публични изяви се разглеждат като за външни отношения, което 

е шокиращо… 

 

Даже не мога ди Ви разбера. 

 

Ами, за Вас това просто е неразбираемо…  

 

Не, в кой смисъл на термина? 

 

Така, като има ООН, има Съвет на Европа и така нататък, както има 

междунанорда дипломация, така за отношението България - Европейски съюз 

продължава да се говори като да става дума за „външни работи“. Дипломация. 

Ами, за съжаление, продължава да е така и си мисля, че това е, защото 

българската широка общественост, редовия гражданин не знае примерно 90 на 

сто от нещата за това какво реално се е случило. 

 

Вижте, редовите граждани може би на много страни не знаят детайлите по 

преговорите. Не е и необходимо и българинът да знае. 

 

Добре, а смятате ли, че нещо все пак от това, което сме пропуснали да 

забележим или да  му придадем подобаваща се стойност - било като факт 

(събитие, случка) или като характер на протеклия процес, трябва да бъде 

изговорено по-настойчиво, за да му бъде обърнато внимание. 

 

Пак питам - в кой смисъл на думата, говорейки за коя област най-вече? 

 

Да говорим вече цялостно. Въпросът е: България иска да стане член на 

Европейския съюз; върви подготовка за осъществяване на тази задача, но за 

тази подготовка и досега не се знае практически почти нищо? 

 

„Правосъдие и вътрешни работи” е една брънка от тази подготовка.  

 

Естествено, но въпросът е, че има неща, които, ако ги изговорим по-

настойчиво на медиите, на експертите, включително и на политици, защо не и в 
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академични среди, ако тези неща се говорят по-настойчиво, обществеността ще 

разбере, че това е било важно. 

 

Е,  ако имате предвид съдебната реформа, тя не е била, може би, ясна за 

голяма част от хората, дори от професионалната гилдия, магистрати и преподаватели.  

 

А нашите партньори от западноевропейските страни разбираха ли, че 

това е ключов проблем или просто смятаха, че това е просто едно от многото 

неща, които ще успеем да направим с хода на времето, някак си, естествено? 

 

Второто. В момента, в който стартираха преговорите, които не само в сферата, 

за която говорих, са изключително много въпрос на политическо доверие, но и 

цялостно са въпрос на воля и мотивация. И отново към началото…  

Не мислете, че това, което ще кажа, е мой сантимент или субективна оценка, 

защото тя е и обективна.  

Знаете, че екипът, който започна преговорите, беше много силен екип на 

България – и от политическа, и от експертна гледна точка. Имахме  парламентарно 

мнозинство и президентски  екип със силна евро атлантическа ориентация -  едно 

изключително мотивирано мнозинство и силен екип. Поради това и 

външнополитически екипът беше  безотказно  вървящ в една и съща посока. Поради 

това и от ЕС вярваха, че с такава политическа воля е въпрос само на време да се 

справим с всичко, което остава. 

Много по-лесно на всички нас - дори на ниските позиции; дори - втори, трети 

ешелон, бе да изпълняваме и да бъдем мотивирани за работа, след като е ясен, 

политическият курс, спрямо който ние вече (на по-ниските отговорни позиции) 

работихме с мотивация и с лекота.  

 

Точно това се опитвам да формулирам като въпрос: Когато се работи по 

този начин и има политическата воля, имало ли е според Вас правителствен или 

някакъв друг публичен форум, на който водещите политици да са изговорили в 

прав текст: „Нашата цел е влизане в Европейския съюз, защото искаме - първо, 

второ, трето”? 

 

Разбира се, че… тогава и президент, и министър председател, и външен 

министър, и парламент… Нямаше форум, в който това да не се говори… 
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Какви бяха конкретните цели, които се формулираха? Или по-скоро това е 

въпрос на общ ценностен избор? 

 

Ами… първо, основно ценностен избор. Но ценностният избор е на базата на 

основни критерии, които отговарят на пътя, и на желанието на една страна, нова 

демокрация, да следва този път, а именно - не само, за да бъде в Европейски съюз, 

(където са примерно развитите икономики, развитите държави), но за да постигне 

нивото на развитие на тези държави и ценностна система, която включва много неща - 

от човешки права и демократични ценности, до свободно движение на хора, до 

развита икономика. Това са, мисля, че азбучни истини… 

 

За Вас може би, но не за всички, така че затова е важно да се посочи… 

 

Ама Вие ме питате за политиците - естествено за онези политици тогава - и 

президентът Стоянов, и премиерът Костов, и цялото Народно събрание, външният 

министър, целият екип беше безспорно убеден в тези ценности. 

 

Добре, тъй като все пак Вие споменахте, че има ешелониране в екипа, 

(Вие споменахте „Ние сме средно равнище експерти”), имаше ли устойчиво 

разделение на работата, цялата огромната работа, която трябваше да се 

извърши – примерно, политическите решения се взимат от премиер или 

правителство, Външно министерство работи със страните членки,   а след това 

работата по законотворчеството… 

 

Имаше много добро разпределение на работните групи; на съветите, които за 

първи път се създадоха; координацията вече при главния преговарящ, която господин 

Божков започна, а Вл. Кисьов продължи; нататък са работните групи, за които всеки от 

нас отговаряше, всяка работна група и ръководителят… Да, да, имаше много добро 

разпределение. 

 

Чувал съм от експерти да казват, че в другите страни, примерно, 

подготовката за членството в ЕС е основно прерогатив на Външно 

министерство, в България имало ли е някаква такава йерархия на 

министерствата или просто...? 

 

Не, тогава премиерът Костов реши да създаде, което беше и много разумно, 

екип при себе си. Но този екип, който беше оглавен от господин Божков (и след него от 
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Вл. Кисьов) - с основна нова дирекция, оглавена от Юлиана Николова, работеше 

изключително плавно с Външно министерство и с останалите министерства . Вие 

знаете, че и Вл. Кисьов беше зам.-министър на външните работи. Просто 

координацията беше много добра.  

Е, разбира се, може  би е могла да бъде още по-добра. Разбира се, че 

трудности имаше. Разбира се, че не всички бяха еднакво ангажирани, да речем, 

имаше министерства - малко или много - по-технически, малко по-далеч от основната 

група с приоритети, но - като цяло - имаше много добра организация. 

 

А как трябва да си обясним факта, че когато започва реалният преговорен 

процес, някои от преговорните глави се затварят едва ли не за няколко месеца, а 

някои продължават разговорите доста трудно - близо три години?  

 

За мене приключването на преговорния процес беше даже уникално бързо. 

Разликата в темпото в преговорите в отделните глави идва, естествено, от разлика в 

обема и тематиката. Ако една глава като технология или, примерно, наука и 

образование е с един кратък пакет, (който е най-лесно постижим, неизискващ  

съгласуване на сложни политики), то  „правосъдие и вътрешни работи“, 

икономическите глави, екологията са области, които изискват много дълга и 

професионална подготовка… 

 

Въпросът е, че е прекалено голямо европейското законодателство, което 

трябва да се пренесе в нашето, или че обществените отношения, които този 

пренос създава, са в конфликт с наличните отношения…? 

 

И двете неща - и по-голямо европейско законодателство, и по-трудно 

изпълнимо за страна, която излиза от тоталитарен режим и която десетилетия наред 

не е имала нищо общо с демократични структури в сферата на правоприлагащи и 

правоохранителни органи; или страна, която не е имала нито  екологична политика, 

нито пазарна икономика и така нататък. И двете неща - и законодателство, и 

съпротивата… 

Ако става дума за съпротивата на старите структури, това са структури от 

няколкостотин държавни служители, тук и там останали… Това - да.  

Естествено, че и в структури на Вътрешно министерство имаше такива.  

Въпреки че в МВР проблемът не беше тежък -  може би, защото имаше някакъв отлив, 

тъй като най-ретроградната част вече се беше изнесла от Държава сигурност към 

бизнеса и някъде другаде. Така че младите полицаи (чисто в МВР) бяха готови да 
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работят по друг начин... Аз не виждах съпротива. Напротив. Лесно беше, дори ние им 

дължим малко повече внимание в онези първи моменти за …, ако щете, за… за 

образоване в сферата на вътрешните работи. Но всички нови млади полицаи, мисля, 

че с ентусиазъм и с подкрепа гледаха на новите процеси. Полицаи говоря и нови 

млади кадри. А иначе остатъци на мързеливи стари ретроградни служители имаше 

навсякъде. 

 

В този специфичен сектор няма браншовици и синдикати, Вие с кого 

работихте извън държавната адмисминистрация? 

 

Неправителственият сектор в нашата сфера тогава беше още не съвсем 

подготвен в области като миграция и трафик на хора. Мога да спомена „Отворено 

общество“ и асоциация „Анимус“. Мисля, че  и до ден днешен няма много 

неправителствени организации, които да покриват компетентно този сектор.  

 

Хелзинкски комитет не помагаше ли? 

 

Хелзинкски комитет, разбира се,  по-скоро  в правосъдието. Тяхната дейност е 

малко повече свързана с правосъдието и второ, те във всичките тези години… Малко 

е спорна тяхната дейност. Сега се сещам - с много фондации работихме, които са 

европейски, безспорно немските три фондации - и Науман, и Конрад Аденауер, и Ханс 

Зайдел; също с американските. Американците помагаха много - експертно, като те 

имаха добри експерти, които работеха и на територията на Европейския съюз, с 

USAID, с представителите им на Министерство на правосъдието. И вече поотделно с 

всяка една страна.  

Моята цел, която изградих в първите няколко месеца, бе да търсим  най-

доброто в отделните сфери от старите страни членки, което, разбира се, не можеше 

едно към едно да се пренесе у нас… 

 

Точно в тази сфера няма два еднакви модела в Европа. Как преценявате 

кое е най-доброто?  

 

Няма два еднакви, но има водещи в отделните сфери. За граничен контрол и 

гранична полиция, немците бяха  модел, особено за континентална Европа.  

Британците  и американците бяха с най добър опит в борбата с наркотрафика и 

наркотиците, а също с така наречената полиция в близост до обществото („community 

policing”), което и до ден днешен е техният опит.  



13 
 

Страни като Франция имаха добра експертиза в  полицейското разследване. 

Така че във всяка една страна имаше водещ опит, който може да се ползва. 

 

А моделите не се ли „бият“ в някакъв момент? 

 

Рядко се „бият“ така, че  да попречат на функционирането.  

Напротив, те много често се допълват и,  когато прилагаш даден  модел, 

разбира се,  трябва да прецениш и да избереш добри експерти в различните 

области… 

  

И никога не сте чувала от някой шеф на дирекция: „Това в България не 

може да стане”? 

 

А, чували сме много такива реплики, ама тези неща аз не ги чувах. Аз не 

обичам да чувам, че нещо не може да стане. А тогава и премиерът, и вътрешният 

министър също не обичаха това. Така аз си изградих работещ екип в много кратката 

си кариера на ръководител - само четири години и ми бяха достатъчни.  

 

Все пак, аз съм сигурен, че Вие през годините следите какво се случва в 

България и не само в този тесен сектор. 

 

Разбира се.  Организацията ми работи с България, която страна членка на 

ICMPD от 2003 година 

 

Стана дума, че и министърът, с когото сте започнала, пък и Божков, и 

Кисьов, и Михайлова, и господин Костов, бяха ентусиасти, но оттам нататък 

имате ли впечатления за министри, които са, така да се каже, действително 

евроентусиасти?  

 

Да, имам представа. Глава 24-та след това се затвори от екипа на 

правителството на НДСВ и там основният принос за затваряне на главата беше пак 

политически и беше основно на Меглена Кунева. Затваряне на главата тогава 

практически се получи с едни много умело лобиране. И при нас имаше, безспорно, 

лобиране. Такава бе ролята на Надежда Михайлова и на Президента Стоянов. 

Дипломацията винаги има принос,   за да може ние да работим по оперативните 

задачи.  
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Не мога да каже, че  следващият екип, беше чак толкова мотивиран на 

политическо ниво. Това е моето лично мнение, разбира се. Правосъдието може би 

дръпна повече, защото тогава и фокусът беше в тази посока; фактически Брюксел 

„премести фокуса“. Ние бяхме приключили в голяма степен областите във вътрешен 

ред, така че фокусът беше изцяло преместен в съдебна реформа.  

Доколко тя се състоя тогава, със сигурност не се довърши, за да имаме сега 

механизъм за наблюдение, но се започна. Госпожа Кунева успя да убеди колегите си 

от Брюксел и фактически главата се затвори. Дали малко по-рано или по-късно, 

отколкото трябва, не бих могла да кажа.  Във всички следващи правителства има 

евроатлантици и ентусиасти , но мнозинството, което стоеше зад първия преговорен 

екип, определено бе и в основата на успеха за започване на преговорите за членство 

с ЕС. 

 

Понеже споменахте, че все пак сте търсили най-подходящия модел, 

съобразно спецификата на сектора, имахте ли впечатление, че по-лесно се 

разбирахте с някои от западните партньори, с които взаимодействахте?  

 

Аз лично съм се старала, както вече споменах, да работя с всички европейски 

партньори в различните области и с Германия,  Великобритания, Франция, Белгия, 

Холандия.  

 

Тоест, нямате спомен някоя страна да е била отчетливо по-

добронамерена към нас? 

 

Добронамерена?  

Всички страни еднакво подхождат в отношението към България. Злонамерени 

страни не сме имали. Пак повтарям, имаше обструктиращи страни, както Ви казах - 

Белгия в последните месеци, но на практика по обективни за страната си причини. 

 

Във Вътрешно министерство за първи път имаше отваряне за сътрудничество с 

всички страни - за разлика от предхождащите екипи. Не може страните със стари 

демокрации да не видят едно отваряне и желание за сътрудничество, което е нямало 

преди това. Гърция изпрати първото си полицейско аташе, което беше жена. До ден 

днешен имаме благодарствени писма. Тогава се създаде първата мрежа  на 

полицейски аташета в България, още едно условие за  успешните преговори във 

вътрешни работи.  
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Борисов, като главен секретар на МВР, пое  този международен отворен път в 

следващото правителство в чисто  полицейски стил, което е много важно за нашите 

партньори от Западна Европа.  Европейците и старите страни-членки в тази сфера не 

ценят толкова дипломацията и това, че ние ги приемаме любезно. Те и преди това са 

били любезно приемани, но …  

 

Но това означава изграждане на информационна система, а това 

предполага огромен ресурс за създаване на несъществуващи структури. Как 

изобщо се преборва едно министерство за своя приоритет в рамките на цялото, 

защото така или иначе, бюджетът за България е крайно число? 

 

Имаше приоритети. Имаше политическо разбиране. Само създаването на 

новите документи за самоличност беше една изключително важна задача. Може ли, 

ако сте министър председател или финансов министър, да оспорите в този момент 

наложителността да се сменят документите за самоличност, от което зависи всичко 

останало…. 

 

Тоест, Вие сте имали подкрепата винаги? 

 

Като цяло –да!… 

Затова и след 2001-ва веднага съвсем нормално се оттеглих, защото това е 

работа и  сфера, в която, ако нямаш политическото доверие и подкрепа на 

политически ниво, нищо абсолютно не може да се направи. Когато с г-жа Николова  и 

г-жа Панайотова обикаляхме Западните Балкани, тъй като имахме обучения и в 

Македония, и в Албания, в Албания,  ми зададоха  точно този въпрос, (при  

представяне на опита ни  за излизане от визовия режим).Те попитаха:  

„Ама, чакайте, тези закони и мерки,  нали е трябвало  и в парламента  да се  

одобрят? Как сте успели за толкова кратко време?” 

И точно стигнахме до този отговор, че, ако е нямало консенсус за политиката и 

във взимане на решенията в парламентарно мнозинство, в правителство, в 

президентство, нямаше да има този сериозен успех, разбира се. 

 

В процеса на практическата работа Европейската комисия беше повече 

„приятел“ или повече „цербер“? Какво е Вашето впечатление? 
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И двете неща, но мисля, че отново трябва да възразя върху двата термина - 

„цербер” или „приятел”. Беше по-скоро един много конструктивен взискателен 

партньор, какъвто трябва да бъде.  

 

Но когато сте търсили партньорство, сте го намирали? 

 

О, ние работихме в тясно взаимодействие…  

Ние без Европейската комисия нямаше как да се справим… Ние работихме 

изключително от сутрин до вечер и с представителство, и с дирекцията „Правосъдие и 

вътрешни работи”.  Вл. Шопов затова беше изпратен в Брюксел. Плюс това той беше 

първият, който успя да вземе най-ценното и от  Европейския парламент… Той 

посещаваше и Комисията. Докато аз движех по-прозаичната административна работа 

и ръководех механизма на процеса, Вл. Шопов беше човекът, който подаваше 

наистина субстанцията на тази материя, която се развиваше тогава много по-бързо и 

силно. Имах и заместник - млада и интелигентна жена, г-жа Анелия Иванчева, (в 

момента работеща в мисията ни в Брюксел).  

 

Ние почти приключваме. Още два въпроса. Ако трябва да оцените това, 

което непрекъснато се повтаря като готова фраза “евроатлантическа 

интеграция”, т.е. нещата се разглеждат като един процес - това е повече 

действителна връзка между двата процеса на присъединяване към НАТО и ЕС 

или просто, понеже се е наложила фразата в публична употреба? 

 

Връзката е  огромна!  И моята сфера е най добрият пример за това - една от 

много важните сфери, в които тази връзка е пряка. Ще ви кажа един прост пример - 

тесните експерти, които немците и Европейската комисия препоръчаха при 

изграждането на ключови механизми в граничния контрол, бяха експерти и на НАТО, и 

на Европейската комисия. Така че, когато говорим за сигурност нещата са пряко 

свързани - независимо, че НАТО е 90% чисто военна експертиза, което не е моята 

сфера на компетентност. Но за мене двата процеса са много важни, особено за страна 

като България. 

 

Просто разбирам, че това не са били две различни задачи, а това е обща 

задача? 

 

Ако говорим за целия екип, да.  
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И второто нещо, ако има страни членки на Европейския съюз, които могат да си 

позволят дори лукса да не бъдат страни членки на НАТО, като Австрия, да речем, или 

част от Скандинавия, тяхното географско положение е съвсем различно. За България 

би било твърде неразумно да раздели НАТО от Европейски съюз като цяло. За 

географското ѝ положение и за всичко, което означава  думата „сигурност”. 

 

А имате ли впечатление в този много важен исторически период, да е 

имало геополитически контексти, които са влияели на отношението към 

България? 

 

Не мога да разбера в коя сфера? 

 

Влияния върху отношението към членството на България в Европейския 

съюз. Например, има в научната литература твърдение, че събитията в Косово и 

българската позиция, която беше заета по отношение на този конфликт, е важен 

фактор, който е допринесъл за членството на България в Европейския съюз. 

 

По-скоро в НАТО, отколкото в Европейския съюз. 

  

Не, не, говорим за Европейския съюз. 

 

Не мога да оспоря такъв тип твърдение и то сигурно е вярно, но не пряко. 

Безспорно солидарността на България и активното участие в  бежанската  криза и 

миграционна  политика на Балканите, доказа, че България е страна, която вече е 

подготвена да бъде партньор.  

 

Последен въпрос от нашето интервю: - с днешна дата, ако погледнем към 

целия процес, можеше ли той да протече по друг начин - било за по-добро, било 

за по-лошо. 

 

Можело е да започне много по-рано, както са започнали  Полша ,Чехия и 

Унгария 93-та, 94-та, специално в сферата, която аз покривам.  

 

Но иначе, политиките на Европейския съюз са си тези, такива са си и 

спрямо тях нашият потенциал отвежда към това, което е направено? 

 

Не разбирам този въпрос. 
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Разбира се, историята не признава условно наклонение, но почти  винаги 

е могло да се постъпи по друг начин… 

 

Да не тръгваме към преговорите????? 

 

Не, но сега виждаме, че Европейският съюз започва от други задачи в 

подготвителния етап, примерно, както е за Западните Балкани – първо 

„правосъдие и вътрешен ред”, тогава всичко останало. 

 

Вижте, то е малко и опит на ЕС от преговорите с нас. 

 

Така де, затова питаме. 

 

Това е много важно! 

Тази глава и тази сфера, която е различна от всички други. 

Особеното е, че старите страни-членки са ставали членове на Европейския 

съюз, някои по-бързо, някои по-бавно, някои дори обидно бавно. Но при тях  главата 

„правосъдие и вътрешни работи” не е съществувала. Така че съвсем естествено е 

всичко, което се случва през всичките тези години - като приемем и много сериозните 

миграционни кризи, които на практика не са съществували изобщо преди в този 

мащаб, да засилват фокуса върху миграционната политика.  

Ако представлявате Европейска институция или гражданин на стара -членка  и  

носите пряко или косвено финансово, административно и, на практика, териториално 

тежестите на страна, приемаща  мигранти, как няма да нямате по-големи изисквания! 

От друга страна, същото важи и за  съдебната реформа - сблъсъкът на даден бизнес, 

на институции със съдебни системи, недоразвити или не такива, каквито се очаква да 

бъдат??? Как тогава няма да искате да затегнете малко повече изискванията към 

потенциално нови страни-членки?  

 

Но примерно, няма да казвам имена, но някои експерти споделят, че 

понеже приоритет беше бързането, ние повече отчитахме прехвърлено 

законодателство и поети обещания, отколкото да извършваме реформи на 

практика. Или нямате такива впечатление? 

 

Вижте,  не отричам - разбира се, че можеше повече да извършим на практика.   
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И разбира се, че бързахме, защото, ако пък не бяхме бързали, не искам да 

плаша никого, но представете си как развитието на военни конфликти и на 

миграционни кризи щеше да доведе до - малко или много - по-голям спад в желанието 

за разширяване на ЕС. Ако щете, ако не нежелание на страните-членки за преговори, 

то най-малкото - обемане на тяхното съзнание с друга проблематика, която щеше да 

остави и да измести нашето присъединяване.  

Така че, слава Богу, че сме бързали. И пак повтарям - ние започнахме много 

късно след останалите страни от Източна Европа. Така че тези, които казват, че сме 

бързали, са тези, които - може би - не биха били много разочаровани да не бъдем в 

Евросъюза и до ден днешен; или да сме още преговарящи.  

Това, че не се е изпълнило всичко, както трябва, и че е можело да се изпълни 

повече, разбира се, че съм съгласна с Вас, но то пак е въпрос на време.   

  

Бихте ли ни препоръчали трима души, които задължително трябва да 

поканим за интервю, защото са били ключово важни в хода на процеса? 

 

Трябва да помисля. Вие искате експерти от началото или… 

 

Вл. Шопов е компетентен и до ден днешен, нали така? 

 

Е, да, ама аз затова Ви казах, че той е единствен. Иначе, отначало до край, 

всичките колеги, с които работих от правосъдие, от външни работи… 

 

От сектор правосъдие е много интересно да кажете смислен колега, за 

когото имате запазено добро чувство? 

 

Вижте, отказвам да говоря за добро чувство. Добро чувство е в приятелските 

отношения, а тук говорим за експерт. Потърсете Георги Рупчев  от Министерството на 

правосъдие, директор на „международни отношения” в момента. Да, това е човек от 

правосъдие, който твърдо е оттогава досега.  

Нели Куцкова, естествено, е човекът, който е „на ти“ с началото на процеса, 

но…  

  

Тогава това беше обща глава, но оценката на Европейския съюз за сектор 

сигурност е едно, а за правосъдие е съвършено различна, все пак. 
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Това се яви вече в края на нашия период и там може би господин Рупчев, ако е 

склонен да говори, ще Ви е по-полезен. И вече трябва да търсите хора в 

институциите, които аз не мога да Ви препоръчам. 

 

Не си представяте колко сме Ви благодарни за Вашата добронамереност, 

за това, че споделят спомените си с нас. Това са Вашите оценки, но Вие ги 

аргументирате с факти. Това търсим. Много Ви благодаря! 

 

 

Дата: 23.01.2018 

Интервюто взе проф. Георги Димитров 

 

 

 

 

 


